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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udviklingsudvalget , som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at den globale handel med konfektion anslås at beløbe sig til 2,8 billioner 

EUR og beskæftiger op mod 75 millioner mennesker; der henviser til, at ca. tre fjerdedele 

af disse arbejdstagere er kvinder; der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en 

drivkraft for udvikling; der henviser til, at kvinders rettigheder indgår i 

menneskerettighederne; der henviser til, at kompleksiteten af forsyningskæderne i 

beklædningsindustrien fører til ringe gennemsigtighed og øger risikoen for krænkelse af 

menneskerettighederne og udnyttelse; der henviser til, at arbejdstagernes lønninger ikke er 

tilstrækkelige til, at arbejdstagerne kan sikre deres familie de grundlæggende 

menneskelige fornødenheder; 

B. der henviser til, at EU spiller en central rolle som investor, køber, detailhandler og 

forbruger i konfektionsindustrien og handelen med konfektionsvarer og derfor er bedst 

egnet til at samle en række initiativer på verdensplan med henblik på at sikre en væsentlig 

forbedring af de umenneskelige forhold for adskillige millioner arbejdstagere i denne 

sektor og skabe lige vilkår for alle aktører; 

C. der henviser til, at tekstil- og beklædningsindustrien i EU tæller 185 000 virksomheder, 

der beskæftiger 1,7 millioner mennesker og genererer en omsætning på 166 mia. EUR; der 

henviser til, at EU importerer ca. halvdelen af verdens samlede tøjproduktion; der 

henviser til, at de lande, der producerer tøjet, for det meste er vækstøkonomier; 

D. der henviser til, at det i artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) fastslås, at EU's handelspolitik bygger på principperne og målene for Unionens 

optræden udadtil; der henviser til, at artikel 208 i TEUF fastsætter princippet om 

udviklingsvenlig politikkohærens og udpeger bekæmpelse af fattigdom som hovedmålet; 

der henviser til, at EU's handelspolitik i henhold til meddelelsen "Handel for alle" er 

baseret på tre centrale principper – effektivitet, gennemsigtighed og værdier – og at 

meddelelsen indeholder et særligt afsnit om ansvarlig styring af forsyningskæder; 

E. der henviser til, at det i artikel 8 i TEUF klart er fastsat, at Unionen "i alle sine aktiviteter 

tilstræber […] at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder", og at 

EU derfor har en forpligtelse til at indarbejde ligestilling mellem kønnene i alle sine 

politikker, garantere, at mænd og kvinder har lige meget gavn af sociale forandringer, 

økonomisk vækst og skabelse af anstændige job, gøre op med forskelsbehandling og 

fremme respekten for kvinders rettigheder i verden; 

F. der henviser til, at 289 mennesker omkom ved en brand i Karachi i Pakistan i september 

2012; der henviser til, at en brand på Tazreen Fashions-fabrikken i Bangladesh samme år 

kostede 117 mennesker livet og sårede mere end 200 arbejdstagere; der henviser til, at 

Rana Plaza-bygningskollapset i  i 2013 kostede 1 129 mennesker livet, mens omkring 

2 500 mennesker kom til skade; 

G. der henviser til, at de europæiske forbrugeres krav om øget gennemsigtighed og 

sporbarhed i hele forsyningskæden er steget markant på baggrund af disse dramatiske 

hændelser; 
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H. der henviser til, at beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder i leverandørlandene fortsat 

langt fra lever op til de internationale standarder, til trods for de forskellige forpligtelser, 

som EU, internationale organisationer, lokale myndigheder og private operatører har 

påtaget sig; 

I. der henviser til, at ILO's dagsorden for ordentligt arbejde fra og med 2015 er blevet 

integreret i den nye 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; 

J. der henviser til, at mange medlemsstater, herunder Tyskland, Nederlandene, Danmark og 

Frankrig, har fremmet nationale programmer; 

K. der henviser til, at alle frihandelsaftaler, som indgås af EU, bør indeholde ambitiøse 

kapitler om bæredygtig udvikling; 

L. der henviser til, at EU's prioriteter bør omfatte fremme af sociale og miljømæssige 

standarder i multilaterale instanser som WTO eller G20 såvel som i alle bilaterale 

forbindelser med tredjelande; 

M. der henviser til, at FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder 

klart har fastsat det ansvar, der påhviler regeringer og virksomheder, som er forpligtede til 

at værne om og overholde menneskerettighederne langs hele forsyningskæden og i ethvert 

land, hvor produktionen måtte finde sted – det være sig den ordregivende virksomheds 

eller leverandørens hjemland; der henviser til, at EU har forpligtet sig til at tilskynde til 

vedtagelse af FN's vejledende principper og bidrage til deres gennemførelse; 

1. beklager, at Kommissionen stadig ikke har fremlagt et ambitiøst EU-dækkende 

flagskibsinitiativ for beklædningssektoren, som bør være styret af og være i 

overensstemmelse med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings 

(OECD's) retningslinjer, så virksomheder kan følge et ensartet sæt af standarder med 

hensyn til rettidig omhu og socialt ansvar, og opfordrer Kommissionen til snarest muligt 

at igangsætte et sådant initiativ; bemærker desuden, at den nuværende vækst i antallet af 

eksisterende initiativer på lokalt, regionalt og globalt plan kan medføre et uforudsigeligt 

miljø for virksomhederne; understreger endvidere, at koordinering, deling af oplysninger 

og udveksling af bedste praksis bidrager til at øge effektiviteten af private og offentlige 

initiativer vedrørende værdikæder og opnå positive resultater med hensyn til bæredygtig 

udvikling; 

2. mener, at forslaget bør bane vejen for et harmonisk samarbejde med internationale 

organisationer som FN, Verdenshandelsorganisationen (WTO), ILO og OECD og 

fastlæggelse af fælles definitioner, som åbner mulighed for klarere og bedre koordinerede 

foranstaltninger og evalueringer; efterlyser anerkendelse og værdsættelse af de nuværende 

vellykkede initiativer, f.eks. gennem bæredygtige offentlige indkøb, hvor adgang til 

offentlige udbud er forbundet med overholdelse af ordninger for virksomheders sociale 

ansvar; værdsætter i denne henseende bæredygtighedsaftalen "Compact for Continuous 

Improvements in Labour Rights and Factory Safety in the Ready-Made Garment and 

Knitwear Industry in Bangladesh", som udgør et fremskridt med hensyn til overvågning, 

men opfordrer de involverede aktører til at sikre fuld overensstemmelse; insisterer på, at 

Kommissionen træffer foranstaltninger for at råde bod på de mangler, der anføres i 

evalueringsrapporterne; 
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3. understreger derfor behovet for at udarbejde en oversigt over de foranstaltninger med 

hensyn til socialt ansvar, som europæiske virksomheder allerede træffer, med henblik på 

mere effektivt at kunne fastlægge gode praksis og bidrage til etableringen af en fælles 

handlingsramme på europæisk plan; påpeger på baggrund heraf, at den private sektor 

ligeledes har iværksat adskillige initiativer med henblik på øget ansvarlighed i 

forsyningskæden; 

4. opfordrer Kommissionen til at tage højde for de særlige behov hos SMV'er, som udgør 

90 % af den europæiske beklædningsindustri, og lade princippet om skalerbarhed danne 

grundlag for sin tilgang samt være særligt opmærksom på deres evne til at levere 

resultater med hensyn til sporbarhed og gennemsigtighed i overensstemmelse med 

OECD's retningslinjer, således at der ikke pålægges SMV'erne uforholdsmæssigt store 

byrder; opfordrer derfor Kommissionen til at oprette en særlig helpdesk for SMV'er og 

støtte dem med skræddersyede kapacitetsopbygningsprogrammer; mener, at de 

europæiske SMV'er og mikrovirksomheder, som er involveret i iværksættelsen af 

initiativet, bør modtage finansiel støtte fra EU gennem COSME-programmet; 

5. understreger behovet for en integreret tilgang med hensyn til gennemsigtighed og 

sporbarhed i forbindelse med indsamling af data om menneskerettigheder og sociale, 

miljømæssige og arbejdsmarkedsmæssige resultater i hele forsyningskæden – samt en 

standardiseret metode til måling af indvirkningen fra værdikæderne i beklædningssektoren 

på bæredygtig udvikling med henblik på at sikre en mere sammenhængende vurdering af 

virksomhedernes sociale ansvar, der tager højde for de forskelle blandt aktørerne i 

sektoren, som skyldes kædens kompleksitet; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 

gå videre end til fremlæggelse af et arbejdsdokument; påpeger, at de områder, som 

hovedsageligt er berørt, ud over OECD-retningslinjerne er dækket af andre 

foranstaltninger, eksempelvis FN's vejledende principper om erhvervslivet og 

menneskerettigheder, den franske lov om obligatorisk rettidig omhu, den britiske lov om 

bekæmpelse af slaveri samt nogle tiltag internt i sektoren, der kunne danne grundlag for 

en sådan foranstaltning; 

6. anmoder Kommissionen om i sin meddelelse at være særligt opmærksom på aspekterne 

adgang til domstolsprøvelse, retsmidler for ofre og deres familier samt beskyttelse af 

whistleblowere; 

7. minder om, at sporbarhed og gennemsigtighed i forsyningskæden kan udgøre et vigtigt 

bidrag til varige forandringer og erkender, at den manglende adgang til oplysninger er af 

afgørende betydning med hensyn til at hindre offentligheden i at få kendskab til 

overtrædelser af menneskerettighederne; gentager derfor, at der er behov for due 

diligence-ordninger, som omfatter hele forsyningskæden, og hvor hvert enkelt produkt 

kædes sammen med dets producent; opfordrer derfor Kommissionen til at styrke 

sporbarheden og gennemsigtigheden i beklædningssektorens forsyningskæde på en 

realistisk og afbalanceret måde, som kan gennemføres under hensyntagen til forskellene 

blandt aktørerne i kæden; henstiller til, at forbrugerne får adgang til troværdige, klare og 

meningsfulde oplysninger om bæredygtighed; 

8. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den forestående revision af forordningen 

om den generelle præferenceordning (GSP-forordningen) at indføre toldpræferencer for 

tekstiler, der bevisligt stammer fra en bæredygtig produktion; mener, at varerne på 
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frivillig basis bør undergå en certificering af deres bæredygtige produktionsmåde, og at 

der i forbindelse med importen til EU bør fremlægges dokumentation herfor; mener, at 

EU på denne måde ville kunne støtte de private virksomheders bestræbelser på at gøre 

tekstilværdikæden bæredygtig; mener, at denne anerkendelse bør gives i henhold til 

fastlagte bæredygtighedskriterier og minimumskrav for så vidt angår dokumentation eller 

certificeringssystemerne; mener, at bæredygtighedskravene blandt andet bør baseres på 

internationale konventioner, eksempelvis ILO's grundlæggende arbejdsstandarder eller 

biodiversitetskonventionen; mener endvidere, at dette ville styrke og fremme 

produktionen af fair trade-produkter (som eksempelvis er certificeret af Social 

Accountability International (SAI) eller i henhold til Fairtrade Textile Standard); 

9. understreger, at EU ved forhandling af frihandelsaftaler, som indeholder et ambitiøst 

kapitel om bæredygtig udvikling, har mulighed for at bidrage til at forbedre respekten for 

arbejdstageres – navnlig kvinders – rettigheder og medvirke til afskaffelsen af alle former 

for børne- og tvangsarbejde; understreger, at gennemførelsen af frihandelsaftaler navnlig 

fremmer udviklingen af en dialog mellem virksomhederne og civilsamfundet om 

forsyningskæden i beklædningssektoren og dermed kan bidrage til at forbedre 

produktionsforholdene og arbejdstagernes sikkerhed; 

10. henviser til, at indførelsen af ordninger som eksempelvis EU's særlige incitamentsordning 

for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP Plus) i kraft af forpligtelsen til at 

ratificere og gennemføre de 27 konventioner kan bidrage til at forbedre situationen med 

hensyn til arbejdstagerrettigheder, fremme af ligestilling mellem kønnene og afskaffelse af 

børnearbejde og tvangsarbejde; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at 

overvåge de berørte medlemsstaters gennemførelse af GSP Plus og deres overholdelse af 

konventionerne nøje; 

11. tilskynder EU og medlemsstaterne til ved hjælp af beklædningsinitiativet og andre 

handelspolitiske redskaber at fremme den effektive gennemførelse af ILO's standarder for 

lønninger og arbejdstider, også med partnerlandene i beklædningssektoren; opfordrer 

derudover EU til at yde vejledning og støtte med hensyn til, hvordan respekten for disse 

standarder kan styrkes, og samtidig bidrage til opbygningen af bæredygtige virksomheder 

og forbedre udsigterne for bæredygtig beskæftigelse; 

12. understreger, at bæredygtighedsaftalen, som blev lanceret efter Rana Plaza-katastrofen, er 

et vigtigt europæisk initiativ, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af nye tiltag i 

partnerskab med tredjelande med henblik på at forfølge målene om forbedring af 

arbejdsforholdene, sundheden og sikkerheden på arbejdspladserne i beklædningssektoren; 

13. opfordrer Kommissionen til at videreføre og uddybe sit samarbejde på internationalt plan 

med organisationer som ILO, OECD og FN for at øge ansvarligheden blandt aktørerne i 

tekstil- og beklædningssektorens forsyningskæde; 

14. opfordrer leverandørlandenes regeringer til at indgå i et samspil med alle interessenter 

med henblik på at udvikle branchemæssige forbindelser og kollektive aftaler og til at 

forpligte producenterne til at etablere lettilgængelige og effektive klagemekanismer, som i 

henhold til internationalt aftalte standarder er blandt de vigtigste garantier for 

overholdelsen af arbejdsmarkedsstandarder og menneskerettigheder, og som i 

overensstemmelse med den af FN's særlige repræsentant for erhvervslivet og 

menneskerettighederne udviklede ramme udgør et supplement til mulighederne for retslig 
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prøvelse; 

15. opfordrer Kommissionen til at intensivere arbejdet med ratificeringen og gennemførelsen 

af de centrale ILO-konventioner og ILO's dagsorden for ordentligt arbejde; opfordrer 

Kommissionen til med henblik herpå at hjælpe ILO, de lokale myndigheder og 

arbejdsorganisationer, der yder bistand til kapacitetsopbygning med hensyn til 

branchemæssige forbindelser samt håndhævelse af arbejdstagerrettigheder og 

arbejdsretlige bestemmelser, idet den retter særlig opmærksomhed mod bekæmpelse af 

børnearbejde og tvangsarbejde og fremme af de højeste standarder for beskyttelse af 

sundhed og sikkerhed; 

16. opfordrer EU til at udvikle og opretholde en dialog med visse tredjelande for at bidrage til 

at forbedre arbejdstagerrettighederne og respekten for menneskerettighederne i disse 

lande; opfordrer EU og dets medlemslande til at støtte FN's, herunder De Forenede 

Nationers Miljøprograms (UNEP's) arbejde, ved at undersøge muligheden for vedtagelse 

af en international traktat, som også ville føre til forbedringer af effektiviteten af det 

sociale ansvar hos virksomheder i beklædningssektoren; 

17. håber, at Kommissionens forslag vil være inspireret af "Sustainability Compact"-

initiativet, som blev iværksat i Bangladesh efter sammenstyrtningen af Rana Plaza; 

18. anmoder om en afklaring af, hvordan beklædningsgenstande, som er produceret i 

eksportforarbejdningszoner, hvor beskyttelsen af arbejdstagerne er ringe eller 

ikkeeksisterende, kan udpeges generelt og udelukkes fra GSP Plus-ordningen i et givet 

modtagerland; 

19. er overbevist om, at offentlige indkøb er nyttige redskaber til fremme af en ansvarlig 

beklædningsindustri; 

20. påpeger, at en stor del af arbejdsstyrken i den globale beklædningsindustri består af 

kvinder – omkring 85 % af arbejdstagerne i denne sektor er kvinder, som ofte har 

vanskelige arbejdsvilkår og lave lønninger; opfordrer derfor til, at 

kønsligestillingsaspektet bliver integreret i EU's beklædningsinitiativ, navnlig med 

henblik på at muliggøre væsentlige fremskridt med hensyn til ligeløn, ligestilling mellem 

kønnene, sociale rettigheder og arbejdstagerrettigheder for kvinder, herunder beskyttelse 

før og efter barnefødsel, samt kvinders deltagelse i overenskomstforhandlinger;  

21. gentager sin anmodning om, at der i forbindelse med alle netop indgåede aftaler foretages 

bæredygtighedsvurderinger, og opfordrer til kønsopdelt dataindsamling; 

22. opfordrer Kommissionen til at indgå i et samspil med multinationale selskaber, 

detailhandlere og varemærker og tilskynde dem til at påtage sig et øget socialt ansvar; 

forventer, at EU-virksomheder garanterer fuld overholdelse af ILO's centrale 

arbejdsmarkedsstandarder i alle deres forsyningskæder i overensstemmelse med OECD's 

retningslinjer for multinationale selskaber og ILO's tresidige principerklæring vedrørende 

multinationale virksomheder og socialpolitik; insisterer på, at de indgår i en frugtbar 

dialog med lokale arbejdstagere og organisationer; tilskynder Kommissionen til at fremme 

udveksling af bedste praksis. 

23. anerkender behovet for lige vilkår på verdensplan for at beskytte arbejdstagerne mod 
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miljømæssig og social dumping; har tillid til, at EU i betragtning af sin kritiske masse har 

kapacitet til at indtage en førerposition på verdensplan og til at være en drivkraft for 

forandring; mener, at kun multilaterale rammer kan forebygge krænkelser af 

menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder; opfordrer derfor Kommissionen til ved 

det næste ministermøde i Verdenshandelsorganisationen at indgå i et samspil med 

internationale partnere med henblik på at søsætte et globalt initiativ. 
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